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Sommaren har varit bra i #riktigafjäll. Många 
turister har kommit till Hemavan Tärnaby för 
att njuta av allt om finns att göra i fjällen på 
sommaren. 
– Uppskattningsvis har det ökat med 10 till 15 
procent i antal gästnätter samt högre omsättning 
per gästnatt, berättar Robert Jäder på Hemavans 
Fjällcenter.  
Fler har valt ett dyrare boende och spenderat mer 
pengar jämfört med ifjol. Tydligt är att gäster-
na främst aktiverar sig själva med vandring eller 
löpning, gruppaktiviteter är inte lika vanligt denna 
period.  
– Vid efterfrågan hjälper vi till att förmedla särskil-
da aktiviteter som kunderna efterfrågar så som he-
likopterlyft eller guidade turer, säger Robert Jäder.   
Café FAMILJEN i Tärnaby har haft en mycket bra 
sommar.  
– Augusti har varit jättebra, 50 procent omsätt-
ningsökning från ifjol trots likadana öppettider. Det 

är främst återkommande gäster som stannar till 
på Familjen. Det är mycket stugfolk och vandrare 
som passar på att stanna upp och äta god mat och 
dricka gott kaffe.  
   Vi har hunnit landa i folks medvetande. Gästerna 
i området planerar in ett besök här. Familjen har 
blivit ett utflyktsmål vid dåligt väder, då kommer 
andra gäster än de som annars bara stannar till och 
fikar. Många är nyfikna på vad som är värt att se 
och upptäcka i området och värdskapet är på topp 
här på Familjen, berättar Ola Söderlund. 
– Det har varit en bra sommar och hösten har 
fortsatt med mycket folk. Svampplockning är 
väldigt populärt. Vi har startat en krögargrupp 
eftersom vi märkt att efterfrågan på restauranger 
har ökat. Gränshandelsmarknaden var sommarens 
höjdpunkt men det var också mycket folk här un-
der fiskefestivalen. Det gemensamma fiskekortet 
lockar mycket folk, säger Gunnel Enetjärn på Visit 
Hemavan Tärnaby. 

Bra sommar för turistföretagen i i Hemavan Tärnaby

Upphandlingar 
Just nu har vi ute en upphandling om 
drift av gym på nya Folkan i Tärnaby. 
Sista dag för att lämna anbud är 12 
september.  
 
Fastighets AB Umluspen upphandlar 
yttertak på Sjukstugan. 

 
Läs mer om våra upphandlingar och 
hur du kan lämna anbud på: 
www.storuman.se/upphandling

Prova på framtidens teknik på Röbroskolan
Sliperiet besöker Röbrosko-
lan den 21 september för 
en workshop om framtidens 
samhälle. Allmänheten är 
välkomna att vara med. 
I en idéverkstad som är öppen 
för företag, elever, representanter 
för offentlig sektor och allmän-
heten kommer vi diskutera hur 
vi vill att framtidens samhälle ska 
se ut.  

 Sliperiet kommer till Storuman 
och har med sig en utställning 
där framtidens digitala teknik 
visas upp. Öppet hus ”Makerspa-
ce” där Sliperiet visar möjlighe-
terna med digital tillverkning är 
kl 15.30-17.30. Idéverkstad om 
framtidens samhälle är kl. 18.00-
21.00. Ingen anmälan krävs, 
välkomna till Röbroskolan!



 
Nytt om näringslivet
Inlandets industrikonferens 
6 oktober 
Inlandets Teknikpark fortsätter 
sitt arbete med att förbättra kom-
petensförsörjningen i Norrlands 
inland. Årets industrikonferens 
fortsätter där förra årets sluta-
de, med fokus på innovationer, 
digitalisering, ständig förbättring 
och kreativa, industriella nätverk. 
Välkommen till en innovativ och 
framåtsyftande industrikonferens 
där dialogen mellan deltagarna 
är en viktig del av konferensen. 
Läs mer på http://www.storuman.
se/Nyheter/inlandets-industri-
konferens-6-oktober/

Lediga lokaler 
Lediga lokaler i Hantverkshuset, 
Blåvägen 207, 191 m ² samt 170 
m². Kontakta Fredrikssons  
fastigheter, 070-385 80 33

Förändringar på näringslivs-
kontoret i Storuman

Coenraad Coster som arbetat 
som affärscoach här på närings-
livskontoret går vidare mot nya 
utmaningar. Vi tackar Coenraad 
och önskar honom stort lycka till!

Nu kan du tanka ADBlue på 
Storumanterminalen 
NLC Storumanterminalen har 
nu fått på plats AdBlue på tank-
stationen som är en miljötillsats 
för dieselbilar. Ett viktigt steg i 
arbetet med att bli mer hållbara 
och miljövänliga.

I sommar har Johan Broman, känd fiskeguide från TV4 åkt 
Inlandsbanan och stannat på några orter för att spela in re-
sefiskeprogram i tv-serien Fiskedestination. 

Janne Ruonala och Tina Kerro, SB Turism samt Peder och Elisabeth 
Wiklund på Hotell Toppen har haft besök av filmteamet. Vädret var 
magiskt under de två dagar Johan Broman och Michelle Staaf gui-
dades av Janne i Stensele på jakt efter gäddorna. Fisket visade sig 
vara bra och de blev många gäddor och spännande upplevelser som 
kommer att visas i programmet. Mellan fisketurerna hann de också 
avnjuta god mat i vacker natur. De övernattade på Hotell Toppen 
och teamet tyckte att det var skönt med ett bra boende med nära till 
aktiviteter. Under våren kommer serien sändas på TV4 Sport.

Fiskedestination spelades in i Stensele

Vi som jobbar på näringslivskontoret 
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Näringslivskontoret ger service till företagare 
och nya företagare i Storuman. Kontakta oss 
för rådgivning och information kring ditt 
företagande. Vi har ett stort lokalt nätverk för 
erfarenhetsutbyte och affärskontakter. Följ 
oss på sociala medier:  
facebook.com/storumanskommun • 
twitter.com/storumanskommun
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